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1.7. neděle v 15 h a v 17.30 h

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa. 		
Německo / 110 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

1.7. neděle ve 20 h

SICARIO 2: SOLDADO

V drogové válce neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly převádět teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver (Josh Brolin)
vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku
eskaloval. 		
USA / 120 minut / do 15 let přístupný / 110 Kč

2.7. pondělí ve 20 h

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho
exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas
prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách
hrozí vyhynutí.
USA, Španělsko / 130 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

3.7. úterý ve 20 h, 4.7. středa ve 20 h

LÁSKA BEZ BARIÉR

Francouzská komedie o tom, že všichni můžeme žít vzpřímeně, pokud chceme. Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář.
Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence na invalidním vozíku. Jocelyn
se beznadějně a romanticky do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že jim na procházku stačí jen jeden vozík?
Francie / 107 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

5.7. čtvrtek ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč / děti 110 Kč), 6.7. pátek ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč), 7.7. sobota
v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč), 8.7. neděle v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč), 9.7. pondělí v 17.30 h
(3D / dabing / 150 Kč / děti 130 Kč)

ANT-MAN A WASP

Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva
se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou
naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
USA / 109 minut / do 12 let nevhodný

7.7. sobota ve 21.30 h

Letní minikino na prostranství po hotelu Dukla

PO STRNIŠTI BOS

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
ČR / 111 minut / přístupný / vstup zdarma

8.7. neděle ve 20 h, 9.7. pondělí ve 20 h

PRVNÍ OČISTA

Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte Očistu. Pokračování originální hororové série vás zavede na samotný začátek. Do hodin, které znamenaly zrod nejkrvavější americké tradice.
USA / 103 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

10.7. úterý ve 20 h, 11.7. středa ve 20 h

MANŽEL NA ZKOUŠKU

Leonardo Montenegro je bohatý a rozmazlený playboy, který si celý život jen užíval. Po jedné divoké párty vypadne z jachty a v nemocnici konstatují, že utrpěl totální ztrátu paměti a vyhlásí pátrání po jeho rodině. A tehdy nastupuje na scénu Kate – přesně ta, kterou nedávno tak ponížil. Vybavená širokým úsměvem a falešným oddacím listem si pro něj přijde jako zákonitá manželka! USA / 112 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

12.7. čtvrtek ve 20 h, 13.7. pátek ve 20 h

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, mělo obrovský
úspěch. Ale to bylo kdysi. Dnes arogantní a cynický režisér reklam se vydává na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že jeho
tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že je Don Quijot a Toby
jeho Sancho Panza. Může Toby získat zpět svou lidskost? Může Don Quijot přežít své šílenství? Režie: Terry Gilliam.
Španělsko, Belgie, Portugalsko, Velká Británie / 132 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

14.7. sobota v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 15.7. neděle v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč),
16.7. pondělí v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Tentokrát se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův
doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a
opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo
zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
USA / 87 minut / přístupný / český dabing

14.7. sobota ve 21.30 h

Letní minikino na prostranství po hotelu Dukla

BAJKEŘI

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat
se na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku.
ČR / 95 minut / přístupný / vstup zdarma

15.7. neděle ve 20 h (3D / 140 Kč), 16.7. pondělí ve 20 h (2D / 120 Kč)

MRAKODRAP

Dwayne Johnson, s přehledem největší akční hrdina současnosti, vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu.
Mrakodrap je akční thriller, po němž si začnete vážit slova „přízemí“.
USA / 103 minut / do 12 let nevhodný

17.7. úterý ve 20 h, 18.7. středa ve 20 h

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví
úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. Hrají: David Švehlík, Jaroslav
Dušek, Marika Šoposká, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková a další. ČR / 92 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

19.7. čtvrtek ve 20 h, 20.7. pátek ve 20 h, 21.7. sobota v 17.30 h a ve 20 h, 22.7. neděle v 17.30 h a ve 20 h

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci,
kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
USA / 114 minut / přístupný / 130 Kč

23.7. pondělí ve 20 h, 24.7. úterý ve 20 h

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

Dobrodružné drama s Shailene Woodley (Hvězdy nám nepřály, filmová série Divergence) a Samem Claflinem (Než jsem tě poznala, filmová série
Hunger Games) v hlavních rolích je inspirováno skutečným příběhem dvou svobodomyslných lidí, kteří se po náhodném setkání nejdříve zamilují,
a potom spolu prožijí největší dobrodružství svého života. Nezapomenutelný příběh o nezdolnosti lidského ducha a vše překonávající síle lásky.
USA / 97 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

25.7. středa ve 20 h, 26.7. čtvrtek ve 20 h

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.
USA / 126 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

27.7. pátek ve 21.30 h

Letní minikino na prostranství po hotelu Dukla

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

Komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!
ČR / 83 minut / do 12 let nevhodný / vstup zdarma

28.7. sobota ve 20 h, 29.7. neděle ve 20 h

HOTEL ARTEMIS

Třináctipatrový hotel Artemis za svými zdmi ukrývá to nejmodernější zdravotnické zařízení určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Dobře
utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, přezdívaná Sestra (Jodie Foster). Vzhledem k tomu, že jejími „hosty“ jsou
zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá: neurážet personál, žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty. Když se na urgentním
příjmu objeví bankovní lupič Sherman se svým těžce zraněným bratrem, Sestra netuší, že právě ubytovala hodně velký problém. Dnes v noci bude
v Artemis pořádně rušno…
Velká Británie, USA / 93 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

28.7. sobota v 17.30 h, 29.7. neděle v 17.30 h

CHATA NA PRODEJ

Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Rodiče prodávají starou chatu,
před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský, Michael Pitthan, Václav Kopta.
ČR / 77 minut / přístupný / 120 Kč

30.7. pondělí ve 20 h (titulky), 31.7. úterý ve 20 h (dabing), 1.8. středa ve 20 h (dabing)

PLÁN ÚTĚKU 2

Ray Breslin (Sylvester Stallone) čelí nové velké výzvě. Jeden z členů jeho týmu zmizí a ocitne se v tajném technologickém zařízení názvem Hádes.
Tajemná organizace v něm vězní unesené osoby, které disponují důležitými informacemi nevyčíslitelné hodnoty. Bohatí obchodníci, tajní agenti,
politici i mezinárodně hledaní zločinci – nikomu z nich se zatím nepodařilo dostat se ven. Jediná cesta pro Raye Breslina tak znovu vede směrem
dovnitř …
USA / 93 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

2.8. čtvrtek ve 20 h (2D / 130 Kč), 3.8. pátek ve 20 h (2D / 130 Kč), 4.8. sobota ve 20 h (2D / 130 Kč), 5.8. neděle ve 20 h
(3D / 150 Kč)

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt MI6 v Mission: Impossible – Fallout.

USA / do 12 let nevhodný

4.8. sobota v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 5.8. neděle v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč),
6.8. pondělí v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

ÚŽASŇÁKOVI 2

Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat
každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti
malého Jack-Jacka.
USA / 120 minut / přístupný

6.8. pondělí ve 20 h

ANT-MAN A WASP

Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva
se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou
naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
USA / 109 minut / do 12 let nevhodný / 100 Kč

7.8. úterý ve 20 h, 8.8. středa ve 20 h

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci,
kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
USA / 114 minut / přístupný / 130 Kč

9.8. čtvrtek ve 20 h (3D / 130 Kč), 10.8. pátek ve 20 h (2D / 110 Kč), 11.8. sobota ve 20 h (2D / 110 Kč)

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

Hlubinná ponorka, byla napadena obrovským tvorem, který byl dosud považován za vyhynulý, a nyní leží na dně nejhlubšího podmořského příkopu
v Pacifiku… i s posádkou uvězněnou v poškozené ponorce. S krátícím se časem najme vizionářský čínský oceánograf zkušeného hlubinného záchranáře Jonase Taylora, aby zachránil posádku ponorky – i samotný oceán – před nezadržitelnou hrozbou: téměř 29 metrů dlouhým prehistorickým
žralokem, známým jako megalodon.
USA / 113 minut / do 12 let nevhodný

11.8. sobota v 17.30 h, 12.8. neděle v 17.30 h

MISS HANOI

Ve příhraničním městě se silnou vietnamskou komunitou byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka Hien, krátce poté, co vyhrála okresní
soutěž krásy. Vrah byl jako nezletilý umístěn do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pustili. Krátce poté je nalezen mrtvý. Na
místo činu přijíždí kapitán Kříž, který není vůbec nadšený, když dostane k ruce místní policistku vietnamského původu Anh. Navíc zjišťuje, že Anh
má až podezřele blízko k rodině oběti.
ČR / 90 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

12.8. neděle ve 20 h, 13.8. pondělí ve 20 h

TEMNÉ SÍLY

Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny do internačních
táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.
USA / 104 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

14.8. úterý ve 20 h, 15.8. středa ve 20 h

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI

Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé indické vesničky. Jeho nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi – má v Paříži navštívit Eiffelovu věž. Neshoda s excentrickým taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v obchodě Ikea. Tam se seznámi s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl,
okouzlující Marii. Ale jeho naděje na lásku je zmařená, když v Ikei náhodou uvízne ve skříni, která je i s ním zabalena a odeslána napříč Evropou.
Tím však jeho dobrodružství nekončí. Naopak tak začíná Ajova nedobrovolná, ale o to bláznivější cesta čtyřmi kouty Evropy. Dokáže Ajovi jeho
chytrost a kouzelnický kufřík pomoci vrátit se do Paříže, aby znovu našel svou Marii a vyřešil tajemství matčina přání?
Francie, USA / 92 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

16.8. čtvrtek ve 20 h, 17.8. pátek ve 20 h

EQUALIZER 2

Pokračování úspěšného akčního thrilleru Equalizer. Denzel Washington se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za
práva a spravedlnost pro ty, kteří už ztratili veškerou naději.
USA / do 12 let nevhodný / 120 Kč

18.8. sobota v 17.30 h

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Tentokrát se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
USA / 87 minut / přístupný / český dabing / 100 Kč

18.8. sobota ve 21.30 h

Letní minikino na prostranství po hotelu Dukla

TÁTOVA VOLHA

Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla, spolu se svou dcerou Terezou (Tatiana Vilhelmová) se vydávají veteránem volha GAZ 21 po stopách
bývalých manželových milenek.
ČR / 90 minut / přístupný / vstup zdarma

19.8. neděle v 17.30 h

ÚŽASŇÁKOVI 2

Oblíbená rodina superhrdinů se vrací . Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi
zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka.
USA / 120 minut / přístupný / 130 Kč / děti 110 Kč

19.8. neděle ve 20 h, 20.8. pondělí ve 20 h

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY

Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna
z žen zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti špión. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské.
USA / 117 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

21.8. úterý ve 20 h, 22.8. středa ve 20 h, 23.8. čtvrtek ve 20 h + 25.8. sobota ve 20 h

JAN PALACH

Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť
v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje
cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
ČR / 120 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

24.8. pátek ve 21.30 h

Letní minikino na prostranství po hotelu Dukla

HASTRMAN

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá)
naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
ČR / 100 minut / do 12 let nevhodný / vstup zdarma

25.8. sobota v 17.30 h, 26.8. neděle v 17.30 h, 27.8. pondělí v 17.30 h

KRYŠTŮFEK ROBIN

Kryštůfek Robin si kdysi hrával ve Stokorcovém lese se svými plyšovými přáteli Medvídkem Púem, Prasátkem, Ijáčkem a Tygrem. Teď je dospělý,
dře v práci, za niž mu příliš neplatí, a navíc nemá moc času na rodinu. Na idylické dětské roky strávené s mlsným medvídkem a spol. už zapomněl,
ale když se nyní s ošuntělým Púem díky kamarádům z dětství znovu setká, jejich přátelství opět vzplane a připomene Kryštůfkovi dny nekonečných
radovánek.
USA / přístupný / 120 Kč

26.8. neděle ve 20 h, 27.8. pondělí ve 20 h

SLENDER MAN

V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít existenci tajemného Slender Mana. Když však jedna z nich záhadně
zmizí, vše nasvědčuje tomu, že je ve skutečnosti jeho poslední obětí…
USA / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

28.8. úterý ve 20 h, 29.8. středa ve 20 h

BlacKkKlansman

Ron Stallworth je prvním Afroameričanem v policejním sboru v Colorado Springs. Vždy si přál být agentem v utajení a hned po svém nástupu na
oddělení rozjíždí přes telefon infiltraci do místního Ku Klux Klanu. Při osobních setkáních s členy pak používá židovského kolegu Flipa, který se
stává Ronovým nastrčeným dvojníkem. Dohromady stvoří perfektní obraz zakomplexovaného rasisty, který to dotáhne až na šéfa místní buňky.
V režii Spikea Leeho a produkci Jordana Peela tak na základě skutečných událostí vzniká stylový a provokativní snímek, který připomíná, že historie se vždy opakuje.
USA / 128 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

30.8. čtvrtek NEHRAJEME
31.8. – 9.9.2018 UNICA 2180 – Blansko

Podrobný program na: https: // www.unica2018.cz / program

80. světový festival neprofesionálních filmů
Hybešova 6, tel. 516 412 437

POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
VSTUPENKY SI MŮŽETE REZERVOVAT NA www.kinoblansko.cz
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, FILMY JSOU UVÁDĚNY V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S ČESKÝMI TITULKY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Na financování digitalizace
KINA Blansko se podílel
Státní fond České republiky
pro podporu a rozvoj
české kinematografie

